Skiclub Zondal
Ruggeveldlaan 488b
2100 Deurne

47e TROFEE VAN VLAANDEREN
6e Grote Prijs Jef Declerck
11e Vlaams Miniemenkampioenschap
St. Johann 2016

Programma:
- Dinsdag 9 februari : koersvergadering: 17.00u. in lokaal boven kassa Hochfeldlift
- woensdag 10 februari: Trofee van Vlaanderen slalom en 6de Grote Prijs Jef Declerck
Avondwedstrijd slalom Start om 16u00
- donderdag 11 februari: Trofee van Vlaanderen reuzeslalom
- vrijdag 12 februari: 11e Vlaams Miniemen kampioenschap reuzenslalom en slalom
- vrijdag 12 februari: Prijsuitreiking: ± 1 uur na aankomst laatste renner
-

Programmawijzigingen ten gevolge van weersomstandigheden zijn steeds mogelijk

Inschrijvingen:
De inschrijvingen dienen per club te gebeuren via bijgevoegd inschrijvingsformulier, ten laatste
op vrijdag 29 januari 2016 per e-mail naar dirk.vanstevens@skynet.be
Door hun inschrijving verklaren de deelnemers en de deelnemende clubs zich volledig akkoord met het
wedstrijdreglement.

Betalingen:
Ten laatste op 29 januari 2016 op rekeningnummer BE61 0682 2114 9317 van skiclub Zondal
vzw. Ruggeveldlaan 488B 2100 Deurne, betalingsbewijs meebrengen.
Prijs: €30 per wedstrijd, €25 per miniemenwedstrijd.
Bij betaling en inschrijving na deze datum zal een toeslag van € 10,00 per inschrijving per wedstrijd
aangerekend worden.

Trainingen:
Er zijn 2 tot 3 trainingstracés voorzien op de wedstrijdpiste. Gelieve bij inschrijving te
vermelden met hoeveel renners u in deze tracés wilt trainen zodat we alle deelnemers in min
of meer gelijke groepen kunnen verdelen. Er kan getraind worden van 8u.30 tot 11u.30 op
zondag RS, maandag RS en dinsdag SL
Skipassen:
Er kunnen skipassen besteld worden via skiclub Zondal, voor 6, 7 of 8 dagen aan groepstarief 10%. Dit ten laatste op 29 januari 2016. Info Jef De Clerck: declerck.jef@skynet.be
Inlichtingen ter plaatse:
gsm Dirk Van Stevens: +32 472 43 42 32 (wedstrijden) gsm Jef Declerck: +32 495 51 84 16
Sportieve groeten,
het bestuur van Skiclub Zondal
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Skiclub Zondal
Ruggeveldlaan 488b
2100 Deurne

Trainingen Skiclub Zondal voor renners andere clubs
St. Johann 2016
Wij bieden de mogelijkheid aan renners van andere clubs om mee te trainen met skiclub
Zondal tijdens de wedstrijdweek in St. Johann.
Dit geldt uitsluitend voor renners van clubs die zelf geen trainingen aanbieden in St. Johann.
Aantal plaatsen beperkt!
Prijs: €100/renner
Inbegrepen:

6 dagen training en wedstrijdbegeleiding van zondag 7 februari t.e.m. vrijdag 12 februari
- Zondag:
VM: Training Reuzeslalom
NM: Skiën onder begeleiding (+techniektraining)
- Maandag: VM: Training Reuzeslalom
NM: Skiën onder begeleiding (+techniektraining)
- Dinsdag: VM: Training Slalom
NM: Skiën onder begeleiding (+techniektraining)
- Woensdag: VM: Wedstrijdbegeleiding
NM: Skiën onder begeleiding (+techniektraining)
- Woensdagavond: Wedstrijdbegeleiding
- Donderdag: VM: Wedstrijdbegeleiding
NM: Skiën onder begeleiding (+techniektraining)
- Vrijdag:
VM: Wedstrijdbegeleiding

Betaling:
Ten laatste op 29 januari 2016 op rekeningnummer BE61 0682 2114 9317 van skiclub Zondal
vzw. Ruggeveldlaan 488B 2100 Deurne.
Inschrijvingen:
Dirk Van Stevens: dirk.vanstevens@skynet.be +32 472 43 42 32

Sportieve groeten,
het bestuur van Skiclub Zondal
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Wedstrijdreglement
Algemeen
1. Het BSF / FIS reglement voor het inrichten van sneeuwwedstrijden wordt gevolgd. De
wedstrijdorganisatie en wedstrijdjury kunnen indien de omstandigheden het vereisen een afwijking
toestaan.
2. De BSF-puntenlijst zoals gepubliceerd zal gevolgd worden. Uitzonderingen worden niet toegestaan.
3. Maximaal twee afgevaardigden per deelnemende club mogen de koersvergadering bijwonen.
4. Indien startnummers niet ingeleverd worden, zal van de club een vergoeding van € 25,00 per nummer
geëist worden.
5. Dinsdagavond vindt er een koersvergadering plaats voor de 3 wedstrijden om 17.00u.
6. Betalingen dienen te gebeuren voor 29 januari, inschrijvingen via bijgevoegd inschrijvingsformulier voor
29 januuari.
7. Het traceren van de wedstrijden gebeurt enkel en alleen door Skiclub St. Johann.
8. Tijdens de verkenning moet het startnummer steeds zichtbaar zijn, zelfs bij de meest ongunstige
weersomstandigheden. Het niet naleven van deze regel kan uitsluiting tot gevolg hebben.
9. De deelnemers mogen het traject van boven naar beneden verkennen mits zij aan een beperkte
snelheid dit traject naar beneden skiën. Men mag door een poort “rutschen”, maar elke
draaibeweging door poorten brengt onmiddellijke uitsluiting met zich mee.
10. De renner die zich zonder startnummer bij de start aanbiedt, wordt uitgesloten.
11. Tijdens de wedstrijd mag een deelnemer geen enkele hulp van buiten uit ontvangen, noch van
poortrechters noch van het publiek noch van de trainers. Ook is het verboden zich te laten voorgaan of te
laten volgen door trainers.
12. Renners die de lift verlaten en onder de pistemarkering doorskiën alvorens het eindstation te bereiken
om zich zo naar de start van de wedstrijd te begeven, worden uitgesloten van de wedstrijd.
13. Renners die gehinderd worden tijdens de wedstrijd, melden dit onmiddellijk aan de poortrechter,
verlaten het parcours en dienen een verzoek in, ten einde onder voorbehoud, opnieuw te starten.
14. Klachten in verband met de wedstrijd hebben schriftelijk plaats bij de voorzitter van de wedstrijdjury
mits betaling van een borgsom van € 25,00. Een klacht is enkel ontvankelijk indien zij door de
clubafgevaardigde wordt ingediend.
15. Winnaars die niet in persoon aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking, verbeuren hun prijs ten gunste
van de inrichters.
16. Enkel de renners die houder zijn van een landelijk lidmaatschap van een erkende skiclub voor het
seizoen 2015 – 2016 en die gedekt zijn door een federale verzekering worden tot de wedstrijd toegelaten.
17. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, voor, tijdens en na de
wedstrijden. Elke deelnemer start op eigen verantwoordelijkheid.
18. Onsportief gedrag kan een sanctie van de wedstrijdjury opleveren.
19. De clubverantwoordelijken dienen ter plaatse bereikbaar te zijn en dienen hun telefoonnummer en
verblijfplaats mee te delen.
20. Niet voorziene punten in dit reglement worden door de inrichtende club beslecht.
21. Door hun inschrijving verklaren de deelnemers en de deelnemende clubs zich volledig akkoord met
het wedstrijdreglement.

Trofee van Vlaanderen
22. De startvolgorde van de slalom en reuzeslalom gebeurt via loting voor de eerste 15 uit de puntenlijst
de anderen starten volgens punten .
23. Er zijn prijzen voorzien voor de eerste 3 in elke reeks voor elke discipline.
24. Er wordt 1 slalom en 1 reuzeslalom met telkens 2 lopen geskied.
25. De winnaar / winnares van de Trofee Van Vlaanderen is diegene die de slalom – reuzeslalom het snelst
aflegt.
Vlaams Miniemen Kampioenschap Slalom en Reuzeslalom
26. Ieder renner met een geldige BSF licentie mag deelnemen
27. Er wordt één reuzeslalom geskied, bestaande uit één loop.
28. Er wordt één slalom geskied, bestaande uit twee lopen.
29. De snelste U10, U12 of U14 krijgt de titel Vlaams kampioen U14, de snelste U16 krijgt de titel Vlaams
kampioen U16. Indien de snelste U10,U12 of U14 sneller is dan de snelste U16 krijgt deze U10, U12 of
U14 eveneens de titel Vlaams kampioen U16.
30. Enkel de renners die lid zijn van Sneeuwsport Vlaanderen komen in aanmerking voor de tittel van
Vlaams Miniemenkampioen.
31. In elke reeks krijgen de eerste 3 een beker. Er worden in de reeksen geen bekers doorgegeven, dit telt
alleen voor de tittels.

